
STRANA     30 Kultura NJR - ČERVEN  2013

4. 6. v 19.00
Pavel Kohout: PSÍ MATKA  - „já 

namouduši nelžu, páni doktoři!“ - 
komorní monodrama pořádá  DS 
NaKop Tyjátr Jihlava, hraje Eva Čur-
dová v režii Petra Soumara.

5. 6. ve 14.00
nejen ZPÍVÁNÍ NA KOPEČKU  
Zábavný pořad pro pacienty PL.

7. 6. v 10.00
O SMOLÍČKOVI  
Pohádka pro dvě uklízečky a jed-

noho údržbáře a pro děti, které mají 
rády veselé pohádky. Hraje a pořádá 
NaKop Tyjátr Jihlava.

11. 6. v 17.00
SLAVNOSTNÍ AKA DEMIE 
zájmových oborů DDM 
Pořádá DDM Jihlava.

Brněnská 54

VELKÁ SCÉNA
1. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha   
Komedie.
Za poněkud dvojsmyslným ná-

zvem se neskrývá žádná erotika, ný-
brž originální komedie z divadelního 
zákulisí. Děj plný zápletek a zvratů 
je obohacen vtipnými dialogy a bez-
pochyby pobaví každého, kdo je na-
laděn na nenáročnou, přitom však 
kvalitní zábavu.                                                                           

G /6/

3. 6. v 10.00
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem
Pohádka.
Koho nezajímá, co se opravdu 

skrývá za zrcadlem? Co když je tam 
úplně jiný svět než ten, ve kterém 
stojíme? Důležité je nebát se a tiše s 
Alenkou prostoupit tím zrcadlem... 
A hned zjistíme, že ten svět „tam“ je 
trochu převrácený vzhůru nohama a 
žijí tam bytosti, které se občas obje-
ví v našich snech. Kam taky jinam by 
mizely. Mají tam sice jiná pravidla, i 
čas tam běží trochu jinak, ale to po-
chopí každý, kdo trochu sní. 

mimo předpl.

4. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
H /6/

5. 6. v 19.00
Wasserman - Leigh: 
Muž z La Manchy
Muzikál.
Klasické „divadlo na divadle“. Cer-

vantes je zatčen a uvězněn vojáky 
španělské inkvizice poté, co sehrál 

komediální divadelní představení, 
které zesměšňovalo španělskou vlá-
du. Cervantesovi spoluvězni by si rá-
di rozdělili jeho majetek, ale autor se 
zoufale snaží zachránit rukopis své-
ho posledního díla. A aby si vězně 
získal, uspořádá s jejich přičiněním 
představení své nové komedie o ide-
alistickém rytíři Donu Quijotovi.

D /6/

6. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
T /6/

7. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
C /6/

8. 6. v 19.00
M. Frayn: Bez roucha                                                                               
B /6/

11. 6. v 17.00
M. Frayn: Bez roucha                                                                               
Š /6/

12. 6. v 19.00
I. S. Turgeněv - A. Máša:  Rváč
Turgeněvova romantická povíd-

ka se pro dramatika Antonína Mášu 
stala východiskem k strhujícímu dra-
matu o ženě mezi dvěma muži. Má-
ša Pěrekatovová, mladá a obletovaná 
dáma, řeší dilema, jestli dát své srdce 
mladému poručíku Kistěrovi, vzdě-
lanému, kultivovanému muži, anebo 
rytmistru Lučkovovi, muži se špat-
nou pověstí. Oba tito tak rozdílní 
muži jsou navíc dobrými přáteli, pro 
které láska ke stejné ženě předsta-
vuje těžkou zkoušku. Mášino váhá-
ní postupně vtahuje do milostného 
trojúhelníku další aktéry a ústí v ne-
vyhnutelné - souboj hlavních hrdinů, 
který je zároveň soubojem dvou vůlí 
a dvou rozdílných životních princi-
pů. 

X /5/

13. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
L /6/

14. 6. v 19:00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
K /6/

15. 6. v 19.00
F. Schiller:  Marie Stuartovna   
Historické drama.
Dramatický konfl ikt dvou královen, 

mimořádně inteligentní a racionální 
Alžběty a vášnivé a vášně vzbuzující 
Marie Stuartovny není jen výprav-
nou ilustrací dějinných událostí. Skr-
ze strhující drama dvou odlišných 
ženských osobností otevírá Schiller 
téma věčného boje rozumu a citu, 
vášně a chladnokrevnosti, nemilo-
srdně odhaluje principy mocenských 
bojů a ptá se po důležitosti hodnot, 
jakými jsou čest, odvaha a bezesporu 
i láska.                                                                         

E /6/

17. 6. v 10.00
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem
 mimo předpl.

18. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
J /6/

19. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
O /6/

20. 6. v 19.00
F. Schiller:  Marie Stuartovna                                                                               
U /6/

21. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
R /6/

25. 6. v 17.00
F. Schiller:  Marie Stuartovna                                                                               
M /6/ 

MALÁ SCÉNA
10. 6. v 9.00 a 10.30
V. Peška: O perníkové chaloupce  
aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, je-

jímž principem je hraní si na pohád-
ku. Vše se děje „jenom jako“, tedy i 
děje strašidelné a kruté, které se dí-
ky tomuto principu stávají legrační a 
hravé.  Takové jsou i pohádkové po-
stavy, které nejenom pobaví a potěší 
malého diváka, ale i samotné herce.               

mimo předpl.

12. 6. v 17.00
U. Hub: Tučňáci na arše
Usměvavý, ale i poučný a také bib-

lický příběh o třech tučňácích, kteří 
přežijí potopu světa. Jak to uděla-
jí a zda jim v tom pomůže Bůh, se 
dozvíte z představení určeného všem 
věkovým kategoriím. Tučňáci na ar-
še slavili úspěchy na jevištích řady 
evropských zemí a nyní dopluli i k 
nám.    

mimo předpl.

22. 6. v 19.30
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Premiéra.
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. V 
úvodu hry zastihneme pětici starých 
žen kdesi v New Yorku, kde se přes 
polední pauzu sluní na lavičkách v 
parku. Stařenky probírají témata, při-
měřená jejich věku a duševnímu roz-
položení, ale zvolna v nás začíná sílit 
podezření, že titul Nejstarší řemeslo, 
ač je to na první pohled vyloučeno, 
se vztahuje právě k nim...

mimo předpl.

24. 6. v 17.00
U. Hub: Tučňáci na arše
mimo předpl.

Komenského 22

do 10. 6. 
O JEŽKU BODLINKOVI   
Výstava - tvorba dětí jihlavských 

MŠ v rámci programu prevence 
městské policie.

5. 6. v 17.00
ROZVERNÉ NÁVRA TY 
MIAMSKÉHO LÉKA ŘE 
Beseda se spisovatelem Jiřím Lam-

berkem (lékař žijící v Miami).

6. 6. v 17.00
EXPEDICE MAHALI  
Cestopisná přednáška o východ-

ní Africe - s celou řadou fotografi í, 
krátkých fi lmů a vyprávění o měsíč-
ní cestě po Tanzanii, Keni, Ugandě, 
Rwandě a ostrově Zanzibaru. - To-
máš Černohous  - www.svetakraj.cz

10. 6. v 15.00 a 17.30
JAK NA PARA ZITY 
V NAŠEM TĚLÍČKU. 
Prevence chorob pomocí čínské 

medicíny. 
Další přednášky s besedou  chiro-

praktika Vinci Lászlo. Vstupné 50 
Kč.

13. 6. v 17.00
OHLÉDNUTÍ 
ZA JIHLAVSKÝMI ARCHIVÁŘI 
Přednáška PhDr. Vlastimila Svěrá-

ka, seznámení s osobnostmi, které v 
minulosti spravovaly archiválie tvo-
řící dnes fondy Státního okresního 
archivu Jihlava

17. 6. v 16.30
ALFRED RA DOK A VESNICKÉ 
DIVADLO 
Přednáška Reginy Havránkové. 

Přednáška se zabývá proměnou di-
vadelního života na našem území 
po roce 1945 a následně připomene 
osud jedné z nejvýraznějších osob-
ností české divadelní režie - Alfréda 
Radoka. 

Městská knihovna, Hluboká 1 

11. 6. - 23. 6. 
JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ 
PRŮVOD
Reportážní fotografi e z předcho-

zích ročníků jihlavských havířských 
průvodů.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

12. 6. - 16. 6. 
KA KTUSY A SUKULENTY
Tradiční prodejní výstava Klubu 

pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

18. 6. - 3. 9. 
EGYPT 
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

21. - 22. 6. 
JOHANN HAUPT 
A JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ 
PRŮVOD
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

25. 6. - 4. 8. 
ŤAN-ŠAN: VRCHOLY 
A JEZERA  NEBESKÝCH HOR
Výstava cestovatele Michala Čer-

ného přináší několik pohledů na le-
dovce, vrcholy a jezera tohoto málo 
známého asijského pohoří.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55.

27. 6. - 18. 8. 
HEJNA VÁCLAV. BARVA 
A BYTÍ  
Kurátor: Harald Tesan.
Tato retrospektiva představuje 

rozsáhlé životní dílo malíře a grafi -
ka Václava Hejny (1914 - 1985), jež 
zahrnuje širokou škálu výtvarných 
projevů od existenciální fi gurace 30. 
Let až po objektovou tvorbu let 60. 
Hejnova malba byla soustředěna na 
postavu a její podobu danou moder-
ní civilizací. Kromě fi gurální tvorby 
se věnoval krajinářství a zátiším.

OGV, Komenského 10

28. 6. - 25. 8. 
ARCHEOLOGIE 
NA HRA NICÍCH MEZI 
Čechami, Moravou a Rakouskem
výstava mapující archeologii regio-

nu jižních Čech, Vysočiny, jižní Mo-
ravy a Dolního Rakouska od pravěku 
do novověku

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58


